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৯/১১ এয ফযওতভয় াভরায উন্মেয হও হির? এ াভরা হও হির শুধুভাত্র প্রতীওী 

(symbolic) হফজয় অজথন্মনয জনয? এ াভরা হও হির শুধুভাত্র অযান্মভহযওান্মও হফন্মেয াভএন 

অভাহনত ওযায জনয? এ াভরা হও হির শুধুভাত্র প্রহতন্মাধ গ্রন্মনয জনয? এ াভরা হও 

হির শুধুভাত্র ক্রান্মধয ফহিঃপ্রওা? শুধুভাত্র মুন্মকয হুফারন্মও আখাত ওযায ঔাহতন্ময ওযা 

এওহি আখাত? এ াভরায উন্মেয হও হির হভহিয়ান্মত আন্মরাড়ন ৃহি?  

৯/১১ এয প্রচহরত ফযাঔযা হন্মন্মফ উন্মযয এ ধাযনাগুন্মরাই অহধও প্রচহরত। এ ফযওতভয় 

াভরায আন্মফন্মকয হদওহি হনন্ময়, অযান্মভহযওান্মও অভাহনত ন্মত ক্দঔায তৃহিয অনুবূহত হনন্ময় 

অন্মনও আন্মরাচনা ন্মর, এ আরভন্মণ ায’ঈ বফধতা হনন্ময় অন্মনও তওথ-হফতওথ ন্মর – এ 

াভরায াভহযও  ক্ওৌরকত হদও হনন্ময় আন্মরাচনা, হফন্মেলণ  কন্মফলণা তুরনাভূরওবান্মফ 

অন্মনও ওভ, হফন্মল ওন্ময ফাাংরা বালায়। 

অথচ ৯/১১ এয াভরা র এভন এও খিনা মা আধুহনও ভন্ময় ওুপপান্মযয হফরুন্মদ্ধ উম্মায 

ঙ্ঘান্মতয িবূহভ মূ্পণথবান্মফ ফদন্মর হদন্ময়ন্মি। ৯/১১ আন্মকয ৃহথফী আয ৯/১১ এয ন্মযয 

ৃহথফী এও না। এও প্রাজহেও মুন্মদ্ধয প্রথভ,  ুদূযপ্রাযী বূহভওা যাঔা আখাত র ৯/১১। 

ক্ঔরায হনয়ভ ান্মে ক্দয়া, দান উরন্মি ক্দয়া এও চার র ৯/১১। 

৯/১১ এয ক্ওৌরকত  াভহযও গুরুত্ব, এফাং ক্ম হচন্তাধাযা ক্থন্মও ৯/১১ উৎাহযত তা 

হিও বান্মফ জানা, ক্ফাঝা এফাং তা ক্থন্মও হক্ষা ক্নয়া আভান্মদয জনয অতযন্ত গুরুত্বূণথ। 
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এিা এওহদন্মও ক্মভন আভান্মদযন্মও াাময ওযন্মফ অতীতন্মও ফুঝন্মত  আভান্মদয ফতথভানন্মও 

হফন্মেলন্মণ, ক্তভহনবান্মফ এিা আভান্মদয াাময ওযন্মফ বহফলযৎ হনন্ময় আভান্মদয হচন্তান্মও। হনন্মচয 

ক্রঔাহিন্মত উত্থাহত হওিু হফলয়  আওাঙ্ক্ষায ফতথভান্মন এ বূহভয হযস্থহতয ান্মথ হভন্মর 

মায়া হচন্তাীর ািন্মওয ক্চাঔ এড়ান্মনায ওথা না। 

প্রফন্ধহি তানহমভ ক্বা’ইদাতুর হজান্মদয আযফী ভযাকাহমন ‚আর-আনায‛-এয হিতীয় াংঔযায় 

প্রওাহত প্রফন্ধ ‚চতুথথ প্রজন্মেয মুদ্ধন্মওৌর‛ [Fourth-Generation Wars] ক্থন্মও 

অনূহদত। প্রফন্ধহিয ক্রঔও আফু-‘উফাইদা আর-কু্বযাইহ – 

‚“ক্মবান্মফ যাহজত ভানহওতা ফতথভান্মন উম্মায হচন্তায ক্ওন্দ্রন্মও আচ্ছন্ন ওন্ময ক্পন্মরন্মি তা 

হফস্ময়ওয। আয হফস্মন্ময়য ফযাায র, যাহজত ভানহওতায এ ফযাহধন্মত ফথপ্রথভ  

ফথাহধও আরান্ত ফযাহিন্মদয অন্মনন্মওই ন্মরন ‘আহরভন্মদয অন্তবুথি। এভন এওজন আহরভ, 

আহিওায আগ্রান হনন্ময় এও হিহব চযান্মনন্মর ক্দয়া াক্ষাৎওান্ময দাহফ ওন্মযন্মিন, আযফ হফে 

 ভুহরভ উম্মায ভান্মঝ ভুজাহহদন্মনয ভথথন রভ হ্রা ান্মচ্ছ। এিাড়া হতহন আন্মযা হওিু 

বুর দাহফ উত্থান ওন্মযন্মিন। 

তায এওহি দাহফ হফন্মলবান্মফ আন্মরাচনায দাহফ যান্মঔ। এই ‘আহরভ ফন্মরন, আহিওা  তায 

হভত্রন্মদয াভহযও হিয ান্মথ ভুজাহহদন্মনয হিয ফযাও তাযতভয আন্মি। হিয এওহি 

বাযভযীনতা আন্মি। আয এ ফযাও বাযাভযীনতায ওাযন্মন এ ভূহুন্মতথ হজাদ ওন্ময ক্ওান 
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রাব ক্নই, হজাদ ভথথন ওযায ক্ওান প্রন্ময়াজন ক্নই ওাযন এ মুন্মদ্ধয ভীভাাংা ইহতভন্মধযই 

আহিওায ন্মক্ষ ন্ময় ক্কন্মি। 

প্রওৃতন্মক্ষ এ ফিফয ক্থন্মও ফিায অজ্ঞতাই স্পিবান্মফ প্রওাহত য়। প্রথভত, ইরাভী 

যীয়ায ফযাান্ময, আয হিতীয়ত, ইহতা  ভাভহয়ও হিভা াভহযও হফন্মেলণ  

ক্ওৌন্মরয ফযাান্ময। এ প্রফন্ধ হফলয়হি হযষ্কায ওযা ন্মফ। 

আর-ক্বা’ইদায যণন্মওৌরিঃ  

১৯৮৯ ান্মর ওন্ময়ওজন প্রথভ াহযয অযান্মভহযওান াভহযও হফন্মলজ্ঞ ভতপ্রওা ওন্মযন, 

বহফলযৎ মুদ্ধগুন্মরায ক্ক্ষন্মত্র াভহযও ক্ক্ষন্মত্র এওহি ক্ভৌহরও হযফতথন াংখহিত ন্মফ। তান্মদয 

ধাযণা হির, এওহফাং তাব্দীন্মত এও নতুন ধযন্মনয মূদ্ধন্মওৌন্মরয উদ্ভফ খিন্মফ এফাং ুযন্মনা 

ক্ওৌরগুন্মরান্মও হিন্ময় নতুন  মুদ্ধন্মওৌরই মুন্মদ্ধয ভয়দান হনয়ন্ত্রন ওযন্মফ । তাযা এয নাভ 

ক্দন ‚চতুথথ প্রজন্মেয মুদ্ধ‛ [Fourth Generation War], অন্মনন্মও এন্মও Assymmetric 

War [হিয বাযাভযীনতায মুদ্ধ] ফন্মর অহবহত ওন্মযন। 

াভহযও ইহতাহফদন্মদয ভত অনুমায়ী ইউন্মযান্ময হল্প হফপ্লন্মফয য াভহযও ক্ওৌর  

মুন্মদ্ধয ধযন হতনহি ভূর মথান্ময়য ভধয হদন্ময় অগ্রয ন্ময়ন্মি। 

প্রথভ মথায় হির াহযফদ্ধ বান্মফ প্রাথহভও মুন্মকয যাইন্মপর ান্মত হফুর াংঔযও ক্না ত্রুয 

হফযীন্মত ভুন্মঔাভুহঔ মুন্মদ্ধ হরি য়া। 
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হিতীয় মথান্ময়য মুন্মদ্ধয উদাযণ র অযান্মভহযওায কৃমুদ্ধ এফাং প্রথভ হফেমুদ্ধ। এ মুন্মদ্ধয 

বফহিয হির প্রফর গুহরফলথন্মনয ভাধযন্মভ মথাম্ভফ ত্রুয ক্না  ত্রুয ম্পন্মদয ক্ষহত ওযায 

ক্চিা ওযা। 

তৃতীয় প্রজন্মেয মুন্মদ্ধ আন্মকয মথায় গুন্মরায তুরনায় হওিু ক্ভৌহরও হযফতথন ক্দঔা ক্দয়। এ 

প্রজন্মেয মুন্মদ্ধয বফহিয হির িযাঙ্ক  হফভান্মনয িাযা হফহবন্ন াভহযও হফনযা [formation] 

ফযফান্মযয ভাধযন্মভ, ত্রুন্মও হখন্ময ক্পরা। হিতীয় প্রজন্মেয ক্েঞ্চ মুন্মদ্ধ বফহিয হির ত্রুন্মও 

াভন্মন ক্থন্মও হখন্ময ধযা। হওন্তু তৃতীয় প্রজন্মে এ ক্ওৌর হযফতথন ওন্ময ফ্রন্ট রাইন্মনয 

হযফন্মতথ ক্িন ক্থন্মও ত্রুন্মও হখন্ময ধযায ক্ওৌর কৃীত য়। 

হফন্মলজ্ঞন্মদয ভন্মত, চতুথথ মথান্ময়য মুদ্ধ এওহি নতুন ধযন্মনয মুদ্ধ। এন্মত মুদ্ধ ন্মফ ভূরত 

িহড়ন্ময় হিহিন্ময়। ক্ওান হনহদথি এওহি স্থান্মন মুদ্ধ ীভাফদ্ধ থাওন্মফ না। শুধুভাত্র ত্রুয াভহযও 

স্থানা  ক্নাফাহনীন্মও আখাত ওযা ভন্মধয এ মুদ্ধ ীভাফদ্ধ থাওন্মফ না। ফযাং ত্রু ক্দ ফা 

জাহতয ভাজ  মুন্মদ্ধয আতায় ড়ন্মফ। এ মুন্মদ্ধয এওহি ভূর রক্ষয ন্মফ ত্রুয 

ক্নাফাহনীয ফা ক্মাদ্ধান্মদয প্রহত ত্রুয ভান্মজয ক্ম ভথথন তা নি ওন্ময ক্দয়া। এওাযন্মন 

এ মুন্মদ্ধ দ-হফ াজায স্ত্র ক্মাদ্ধায এওহি হিহবান্মনয চাইন্মত হিহব চযান্মনরগুন্মরায াংফাদ 

ত্রুয হফরুন্মদ্ধ অহধওতয ওামথওয অস্ত্র হন্মন্মফ াফযস্ত ন্মত ান্ময। হফন্মলজ্ঞযা আন্মযা ফন্মরন, 

চতুথথ প্রজন্মেয মুন্মদ্ধয ক্ক্ষন্মত্র মুদ্ধ  াহন্তয ভান্মঝয াথথওযগুন্মরা রভ ভুন্মি এওমথান্ময় 
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হনরীন ন্ময় মাফায অফস্থা ন্মফ। অথথাৎ মুদ্ধাফস্থা এফাং াহন্তওারীন অফস্থায ভান্মঝ ক্ম াথথওয 

আন্মকয মথায়গুন্মরান্মত হির, ক্িা চতুথথ প্রজন্মেয মুন্মদ্ধ ভুন্মি মান্মফ। এও অন্মথথ ফরা মায় মুন্মদ্ধয 

চুযান্ত পায়ারায আন্মক উবয় ক্ষই অহফযাভ মুন্মদ্ধ [Perpetual War] হরি থাওন্মফ। 

আন্মযও দর ভযহফদ এ হফন্মেলন্মণয হওিু হফলন্ময়য ান্মথ হিভত ওযন্মরন। তান্মদয দাহফ হির – 

চতুথথ প্রজন্মেয মুন্মদ্ধয ভূর ক্ওৌরকত ক্পাওা ন্মফ ত্রুয ভনস্তন্মেয উয, এফাং প্রহতন্মক্ষয 

াভহযও নীহতহনধথাযও  ক্ওৌরহফদন্মদয হচন্তান্মও প্রবাহফত ওযায উয। শুধুভাত্র মুদ্ধাস্ত্র ফা 

মুদ্ধহফনযা না চতুথথ প্রজন্মেয মুন্মদ্ধ গুরুত্বূণথ াভহযও বূহভওা ারন ওযন্মফ হভহিয়া, এফাং 

ওর ধযন্মনয ইনপযন্মভান ক্নিয়াওথ। এগুন্মরায উন্মেয ন্মফ প্রহতক্ষ ক্দ ফা জাহতয 

াধাযণ জনকন  অহবজাতন্মেণীয হচন্তান্মও, জনভতন্মও প্রবাহফত ওযা। এদন্মরয হফন্মলজ্ঞযা 

আন্মযা দাহফ ওযন্মরন চতুথথ প্রজন্মেয মুদ্ধ ন্মফ তুরনাভূরও বান্মফ কু্ষদ্র মথান্ময়য। এওিা হফার 

ভয়দান্মন ফা ক্ওান ুহনহদথি অঞ্চন্মর াভনাাভহন মুন্মদ্ধয ফদন্মর এ মুদ্ধ ন্মফ ৃহথফীয হফহবন্ন 

অঞ্চন্মর িহড়ন্ময় হিহিন্ময়। আয এ মুন্মদ্ধয প্রহতক্ষ ন্মফ বূন্মতয ভন্মতা। মায আহফবথাফ খিন্মফ 

িাৎ, আফায িাৎ ওন্মযই ক্ হভহরন্ময় মান্মফ। এহও ভয় এওাহধও জায়কায় উদয় ন্মফ আফায 

তান্মও ধায়া ওযন্মত ক্কন্মর হওিু ফুন্মঝ িায আন্মকই ফাহযন্ময় মান্মফ। এ মুন্মদ্ধয ক্পাওা ন্মফ 

যাজননহতও, াভাহজও, অথথননহতও  াভহযও। এ মুদ্ধ ন্মফ ফথফযাী। এ মুন্মদ্ধ হফহবন্ন ক্দ, 

ক্কাত্র, আন্তজথাহতও ফাহনীয াাাহ হফহবন্ন াংকিন অাংগ্রণ ওযন্মত ান্ময। এ মুন্মদ্ধয 
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ধযন, এ মুন্মদ্ধয ধাযণা ন্মফ মূ্পণথ নতুন। তন্মফ ূফথফতথী প্রজন্মেয হফহবন্ন মুদ্ধ ক্ওৌর চতুথথ 

প্রজন্মেয মুন্মদ্ধ ফযফায ওযা ন্মফ। 

১৯৮৯ ান্মর হিভা ভযহফদযা এই নতুন ধযন্মনয মুন্মদ্ধয আহফবথাফ হনন্ময় আন্মরাচনা 

ওযহিন্মরন। তাযা এ ুফথাবা ওন্মযহিন্মরন ক্ম চতুথথ প্রজন্মেয মুদ্ধ হিভা াভহযও হিয 

জনয ক্ফ হওিু জহিরতায ৃহি ওযন্মফ। আয তাই এ মুন্মদ্ধ হফজয়ী ফায জনয হিভা 

াভহযও ফাহনীগুন্মরান্মও ক্ভৌহরও বান্মফ হনন্মজন্মদয হযফতথন ওযন্মত ন্মফ। দথন  ফাস্তফায়ন 

[Ideology & Operation] উবয় ক্ক্ষন্মত্রই। 

হিভা ভযহফদযা শুনয ক্থন্মও এফ ূফথাবা ওন্মযনহন। তান্মদয এ ূফথাবা  হফন্মেলণ হির 

ফাস্তফতায হনহযন্মঔই। তন্মফ উম্মায ভান্মঝ থাওা ওাুরুলযা এ ফাস্তফতান্মও উন্মক্ষা ওন্ময 

তান্মদয আয়ুষ্কার ওাহিন্ময় হদন্মতন চান তান্মদয ওল্পনায জকন্মতই। ফাস্তফতা র চতুথথ প্রজন্মেয 

মুদ্ধ ইহতভন্মধযই শুরু ন্ময়ন্মি ক্কন্মি। এ মুদ্ধন্মওৌর পর বান্মফই ফযফহৃত ন্মচ্ছ এফাং 

ইহতভন্মধযই এ মুন্মদ্ধ ওাকন্মজ-ওরন্মভ দুফথর ন্মক্ষয ক্েষ্ঠত্ব প্রভাহণত ন্ময়ন্মি। এফাং এওাহধও 

ক্ক্ষন্মত্র জাহত-যাস্ট্র যাহজত ন্ময়ন্মি যাষ্ট্রীন জাহতয ওান্মি। 

উম্মায হফজয়িঃ  

ভুহরভ উম্মা কু্ষদ্র ভন্ময়য ফযফধান্মন ফ হওিু উন্মল্লঔন্মমাকয াভহযও হফজয় অজথন ওন্মযন্মি। 

উভাহন ারতানান্মতয য এন্মতা ওভ ভন্ময়য ফযফধান্মন এযওভ হফজন্ময়য খিনা আয খন্মি 
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হন। কত দুই দন্মও উম্মা াভহযও হফজয় রাব ওন্মযন্মি আপকাহনস্তান্মন যাহয়ায হফরুন্মদ্ধ, 

ক্াভাহরয়ান্মত অযান্মভহযওায হফরুন্মদ্ধ, ক্চচহনয়ান্মত যাহয়ায হফরুন্মদ্ধ এফাং দহক্ষণ ক্রফানন্মন 

মায়হনস্ট ইস্রাইন্মরয হফরুন্মদ্ধ । এ হফজয় গুন্মরা অহজথত ন্ময়হির ফথাধুহনও অন্মস্ত্র হিত, 

ন্মফথাত্তভ প্রহক্ষনপ্রাি হফহবন্ন ফাহনীয হফরুন্মদ্ধ। আয এ হফজয়গুন্মরা অহজথত ন্ময়ন্মি, ভরুবূহভ, 

াাড়, য – হফহবন্ন ধযন্মনয স্থান্মন। 

আপকাহনস্তান্মন ভুজাহহদন্মন ৃহথফীয হিতীয় ফৃত্তভ াভহযও হিন্মও যাহজত ওন্ময। 

ক্াভাহরয়ান্মত এওহি ক্কান্মত্রয ওান্মি রাহিত য় অযান্মভহযওা, ফাধয য় হিু িন্মত। তায 

হওিুহদন য হানী ভুজাহহদন যাহজত ওন্ময যাহয়ান বারুওন্মও। আয তাযয 

ক্রফানীজন্মদয ওান্মি যাহজত ন্ময় মায়হনস্ট ইস্রাইর দহক্ষণ ক্রফানন ক্থন্মও হিু িন্মত ফাধয 

য়। [এ প্রফন্ধহি ক্রঔা ন্ময়হিন্মর ২০০২-০৩ এয হদন্মও। ফতথভান্মন আভযা এঔান্মন ক্মাক 

ওযন্মত াহয আপকাহনস্তান্মন  ইযান্মও অযান্মভহযওায হফরুন্মদ্ধ হফজয়ন্মও] 

এওথা তয, এফ াভহযও হফজন্ময়য য অহধওাাং ক্ক্ষন্মত্রই হফজয়ী হি ানক্ষভতা 

অজথন্মন ক্ষভ য় হন। তন্মফ এহি এওহি হবন্ন আন্মরাচনা, আভান্মদয এ াভহযও-ক্ওৌরকত 

হফন্মেলন্মণয জনয প্রাহিও না। এ ক্রঔান্মত আভান্মদয ক্পাওা াভহযও াংখাত এফাং 

অযান্মভহযওা  ভুজাহহদন্মনয ভধয াভহযও হিয বাযাভযীনতান্মও হনন্ময়। এ 
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বাযাভযীনতায অজুাত হদন্ময় ক্ম যাহজত ভানহওতায ফযাহি আজ হজাদন্মও এফাং 

হফজয়ন্মও অম্ভফ ফন্মর দাহফ ওন্মযন তান্মদয হফভ্রাহন্তয জফাফ ক্দয়া আভান্মদয উন্মেয। 

উন্নত প্রমুহি আপকাহনস্তান, ক্াভাহরয়া, হান্মন (ফতথভান্মন ইযাও, ইন্ময়ন্মভন  হহযয়া) এফ 

ফাহনীন্মও হফজয় এন্মন হদন্মত ান্মযহন। মহদ এফ ফাহনীয ওান্মি ৃহথফীন্মও ওন্ময়ওন্মা ফায 

ধ্বাং ওযায ভত আণহফও-াযভাণহফও অস্ত্র আন্মি। শুধুভাত্র ারওা অস্ত্র হনন্ময় ভুজাহহদন 

চতুথথ প্রজন্মেয মুন্মদ্ধ প্রহতন্মক্ষয হফরুন্মদ্ধ হনন্মজন্মদয ক্েষ্ঠত্ব প্রভান ওন্মযন্মিন। ভুজাহহদন 

জনাধাযন্মনয ভান্মঝ ক্থন্মও এন্ম আরভন ওন্মযন্মিন, এফাং প্রন্ময়াজন্মন জনকন্মণয ভান্মঝই হভন্ম 

ক্কন্মিন। এওাযন্মনই অযান্মভহযওায প্রহতযক্ষা ভন্ত্রনারন্ময়য ওভথওতথা ভাইন্মওর হবওায ভন্তফয 

ওন্মযহির – আভান্মদয অস্ত্র-যঞ্জাভ-প্রমুহি  মুদ্ধন্মওৌর এ ধযন্মনয মুন্মদ্ধয (4th 

Generation Warfare) জনয উমুি না।‚ 

এিাড়া ভুজাহহদন্মনয তুরনায় ত্রুয ক্মাদ্ধান্মদয াংঔযাহধওয থাওায য আপকাহনস্তান, 

ক্াভাহরয়া  হান্মন হফজয় অহজথত ন্ময়ন্মি। ুতযাাং ক্দঔা মান্মচ্ছ কত হিয  াংঔযা 

ফযাও তাযতভয থাওা ন্মে দুই দন্মও এওাহধওফায এওাহধও ুাযায়ায ভুজাহহদন্মনয 

কু্ষদ্র দন্মরয ওান্মি যাহজত ফায নজীয আন্মি। ুতযাাং ক্মফ ওাুরুলযা হিয তাযতভয 

অজুাত হন্মন্মফ ফযফায ওন্ময হজান্মদয দাহয়ত্ব ক্থন্মও ারান্মত চায় তান্মদয ওুমুহি ফাস্তফতায 

হনহযন্মঔ ক্িন্মও না। [এ প্রফন্ধ ক্রওা ন্ময়হির ২০০২-০৩ এয হদন্মও। এ প্রফন্ধ ক্রঔায 
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যফতথী ১৪ ফিন্ময এযওভ হফজন্ময়য আন্মযা অন্মনও নজীয আল্লায ইচ্ছায় ভুহরভ উম্মা 

প্রতযক্ষ ওন্মযন্মি] 

কাময়াতুর ভযানািনিঃ 

ক্ওউ য়ন্মতা ফরন্মত ান্মযন, উত্থাহত ওর উদাযণই হির আগ্রাী ত্রুয হফরুন্মদ্ধ এওহি 

জাহতয প্রহতন্মযান্মধয। এ উদাযণগুন্মরা আর-‘ক্বাইদায ক্ক্ষন্মত্র ঔািন্মফ না। ওাযন আর-

ক্বা’ইদা হনজস্ব বূঔন্মেয ফাইন্ময হকন্ময় ত্রুন্মও আরভন ওন্ময। 

এ ওথায উত্তয র। প্রথভত, আর-ক্বা’ইদা তাহরফান্মনয ান্মথ হভন্মর মুদ্ধ ওন্ময, আয 

তাহরফানযা তান্মদয হনজস্ব বূঔন্মেই মুদ্ধ ওযন্মি। হিতীয়ত, প্রথভ ক্থন্মওই আর-ক্বা’ইদায 

ভুজাহহদন প্রভান ওন্মযন্মিন ক্ম তাযা প্রচহরত আন্তাংখাতভূন্ময নীহত অনুযন ওন্ময তান্মদয 

মুদ্ধন্মওৌর হনধথাযন ওন্মযন না। 

ক্াহবন্ময়ত ইউহনয়ন অযান্মভহযওায অনযানয ত্রু যাষ্ট্রগুন্মরা দন্মওয য দও ধন্ময, অজস্র 

অথথ-ম্পদ ঔযচ মা অজথন ওযন্মত ক্ষভ য় হন, আর-ক্বা’ইদা ীহভত াভথথয হনন্ময় তা 

অজথন ওন্মযন্মিন। আর-ক্বা’ইদা এওহিভাত্র আখান্মত হনজ বূঔণ্ড যক্ষায জনয অযান্মভহযওায 

ফযফহৃত ক্ওৌরকত প্রহতযক্ষা ফূযন্ময [Strategic Defense] ফগুন্মরা স্তযন্মও ধ্বাং ওযন্মত 

ক্ষভ ন্ময়ন্মি। অযান্মভহযওায ক্ওৌরকত প্রহতযক্ষা ফূযন্ময এ স্তযগুন্মরা র – 
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ূফথাবা [Early Warning] আরভন্মনয ূন্মফথ প্রহতন্মযাধও আখাত [Preventive Strike ] 

হনফৃত্তওযন্মনয নীহত [Principal of Deterrance] 

ূফথাবা [Early Warning]: 

৯/১১ এয াভরাগুন্মরা হির াভহযও ইহতান্ময ফথাহধও ওামথওয  পর অতহওথত 

াভরাগুন্মরায এওহি। হিতীয় হফেমুন্মদ্ধয ভয়, ১৯৪১ ান্মর অযান্মভহযওায ারথ াযফান্মযয 

জাান্মনয াভরা, ৯১৪১ এ ক্াহবন্ময়ত ইউহনয়ন্মনয উয নাহম জাভথানীয াভরা, ১৯৬৮ ান্মর 

ক্াহবন্ময়ত ফাহনী ওতৃথও অতহওথন্মত ক্চন্মওান্মলাবাহওয়ান্মত াভরা, ১৯৭৩ ান্মর আযফ 

আহভথগুন্মরায অতহওথন্মত ফায-ক্রব রাইন অহতরভ ওযা –এফই পর অতহওথত াভরায 

উদাযণ। 

আরভন্মনয ওামথওাহযতা এফাং ত্রুয ক্ষয়ক্ষহতয হফন্মফচনায় আর-ক্বা’ইদায এ াভরা হির 

এধযন্মণয অনযানয ওর আরভন্মনয তুরনায় পর। ওাযন এ আরভন্মনয য আক্ষহযও 

বান্মফই প্রহতহি অযান্মভহযওান নাকহযন্মওয ভন্মন ফযাও আতন্মঙ্কয ৃহি ন্ময়হির। ওন্মরই 

আাংওা ওযহির ক্মন্মওান ভন্ময় ক্মন্মওান হওিু খন্মি মাফায।এওহি ক্দন্ময ভন্মধয এধযন্মণয 

এওহি হযহস্থহত ৃহি ন্মর ক্ ক্দন্ময অথথনীহত  ভনস্তন্মেয উয তা প্রচণ্ড প্রবাফ ক্পন্মর। 

হফন্মল ওন্ময অযান্মভহযওায ভন্মতা এওহি ভান্মজয ক্ক্ষন্মত্র এয প্রবাফ আন্মযা ক্ফহ, ওাযন 

অযান্মভহযওায কৃমুন্মদ্ধয য হনজ বুহভন্মত মুন্মদ্ধয বয়াফতা তাযা প্রতযক্ষ ওন্ময হন। 
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অযান্মভহযওায হফার ক্কান্ময়িা ফাহনী থাওা ন্মে তান্মদয নজযদাযী ওযায ক্ক্ষন্মত্র প্রমুহিকত 

উৎওলথ থাওন্মর তাযা এ আরভনন্মও প্রহতত ওযন্মত ফযাথথ ন্ময়হির। তাযা এ আরভন্মনয 

জনয হনন্মজন্মদয প্রস্তুত ওযন্মত ফযাথথ ন্ময়হির। 

হফন্মফচনা ওরুন – ইউএএ ক্ওার এওহি মুদ্ধজাাজ হন্মন্মফ মুদ্ধফস্থায প্রস্তুহত হনন্ময়ই হির। 

তথাহ অযান্মভহযওায ইউএএ ক্ওারন্মও আরভন ক্থন্মও যক্ষা ওযন্মত ান্মযহন। তান্মর 

ক্মঔান্মন এওহি তওথ  মুদ্ধপ্রস্তুহত ক্নয়া াভহযও িান্মকথিন্মও এধযন্মণয আরভন্মনয াত 

ক্থন্মও হনযাদ যাঔা ম্ভফ না, ক্ঔান্মন হওবান্মফ এওহি মূ্পণথ ক্ফাভহযও জনন্মকাষ্ঠীন্মও 

এধযন্মনয আরভন্মনয জনয প্রস্তুত ওযা ফা তওথ যাঔা ম্ভফ? ুতযাাং চতুথথ প্রজন্মেয 

মুদ্ধন্মওৌন্মরয হফরুন্মদ্ধ অযান্মভহযওায হনযাত্তা ফূযন্ময প্রথভ স্তন্মযয ওামথওাহযতা অন্মনওাাংন্মই 

ওন্মভ মায়। মায প্রভান র ৯/১১ এয াভরা। 

আরভন্মনয ূন্মফথ প্রহতন্মযাধও আখাত [Preventive Strike ] 

হনজ বূঔণ্ডন্মও যক্ষায জনয অযান্মভহযওায বতহয প্রহতযক্ষা ফূযন্ময এ স্তযহি ৯/১১ এয হদন 

ফযাথথ ন্ময়হির। প্রওৃতন্মক্ষ এ স্তযহি প্রথভ স্তন্মযয উয হনবথযীর। এওহি ম্ভাফয আরভন 

ম্পন্মওথ তওথ ফায ন্মযই ক্ওফর ক্ আরভন ফন্মন্ধ প্রহতন্মযাধও আখাত ওযা মায়। মহদ 

আভযা ধন্ময ক্নই ক্ম অযান্মভহযওা ওান্মি এওহি ম্ভাফয আরভন্মনয ফযাান্ময হওিু তথয হির, 

তথাহ আর-ক্বা’ইদায উয প্রহতন্মযাধও আরভন ওযা হির অতযন্ত ওহিন ক্মন্মতু, এহি র 
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এভন এওহি াংকিন মা অহত দ্রুত স্থান হযফতথন ওন্ময, এফাং ক্ওান হনহদথি স্থান্মন দীখথভয় 

অফস্থান ওন্ময না। জ বালায় এভন ক্ওান জায়কা ক্নই ক্মঔান্মন ক্কন্মর হনহিত বান্মফ আহন 

আর-ক্বাইদান্মও ান্মফন। আর-ক্বা’ইদা এওই ান্মথ এওাহধও জায়কায় থাওন্মত ান্ময আফায 

ক্ওাথা না থাওন্মত ান্ময। ক্মভন ৯/১১ এয আরভনওাযী আরভন্মনয আন্মক ক্ওান হনহদথি 

এও জায়কায় এওহত্রত ন্ময় অফস্থান ওযহির না। মহদ আ ক্ওান ওাযন্মন ক্ন্মেম্বন্মযয ১০ 

তাহযঔ ক্ওান আরভন্মন ায়ঔ উাভা  অনযানয ক্নতাযা হনত ন্মতন তফু অযান্মভহযওায 

ন্মক্ষ ম্ভফ ন্মতা না ৯/১১ এয আরভন ক্িওান্মনা। 

হনফৃত্তওযন্মনয নীহত [Principal of Deterrance] 

হনফৃত্তওযন্মনয এ নীহত কন্মড় উন্মিন্মি এওহি ধাযণায উয হবহত্ত ওন্ময। ধাযনাহি র – 

প্রন্মতযও মুন্মদ্ধ দুহি ক্ষ থান্মও মাযা মুদ্ধ ওন্ময হনন্মজন্মদয জীফন  স্বাথথযক্ষায জনয। এ 

ধাযনাহিন্মও ভূরনীহত হন্মন্মফ ধন্মযই হনফৃত্তওযন্মনয নীহত কন্মড় উন্মিন্মি। হওন্তু মহদ ক্ওান 

ঙ্ঘান্মতয এও ক্ষ এভন য় ক্ম তাযা ক্ফেঁন্মচ থাওায চাইন্মত ীদ য়ান্মও ক্ফহ িি 

ওন্ময, তঔন এ নীহত আয ওাজ ওন্ময না। 

এওাযন্মন দুহি ক্দন্ময ভন্মধয মুন্মদ্ধ হনফৃত্তওযন্মনয নীহত অতযন্ত ওামথওযী। হওন্তু এওহি াংকিন 

মায স্থায়ী ক্ওান হিওানা ক্নই, হিভা ক্ওান ফযান্মঙ্ক মায জভা ওযা ক্ওান ুহজ ক্নই, ক্ম 

াংকিন অনয ক্ওান ক্দন্ময ওাি ক্থন্মও আহথথও াাময ফা ত্রান াফায উয হনবথযীর না – 
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এভন প্রহতন্মক্ষয হফরুন্মদ্ধ এ নীহত মূ্পণথবান্মফ অওামথওয। এ ধযন্মনয প্রহতন্মক্ষ হনফৃত্ত ওযায 

ভন্মতা ক্ওান চারই ত্রুয ান্মত থান্মও না। ওাযন এধযন্মণয াংকিন হদ্ধান গ্রন্মন মূ্পণথবান্মফ 

স্বাধীন, এফাং শুরু ক্থন্মওই এ াংকিন্মনয উন্মেয র ত্রুয ান্মথ াংখান্মত মায়া। 

তান্মদযন্মও হওবান্মফ আহন তান্মদযন্মও হনফৃত্ত ওযন্মফন মাযা ুন্মযা দুহনয়ায চাইন্মত ভৃতুযন্মও ক্ফহ 

বান্মরাফান্ম? 

অযান্মভহযওায প্রহতযক্ষা ফূযন্ময এ হতনহি স্তযন্মও ধ্বাং ওযায াাহ আর-ক্বা’ইদা 

অযান্মভহযওান্মও তায ইহতান্ময ফন্মচন্ময় বয়ঙ্কয ভনস্তাহেও আখাত ওন্মযন্মি। আর-ক্বা’ইদায 

এ াভরায ভমথান্ময়য আয ক্ওান আখাত অযান্মভহযওায ভন্মনাফর  ভনস্তন্মেয উয আয 

ওঔন্মনা আন্ম হন। হিভা ভযহফদন্মদয ভন্মত প্রহতক্ষন্মও ভনস্তাহেওবান্মফ যাহজত ওযায 

ক্ক্ষন্মত্র ফন্মচন্ময় ওামথওহয ক্ওৌন্মরয অনযতভ র তান্মও এভন জায়কায় আখাত ওযা ক্মঔান্মন 

ক্ হনযাদ  ুযহক্ষত ক্ফাধ ওন্ময। হনউইয়ন্মওথয ক্ই ক্যৌন্মদ্রাজ্জ্বর, ওভথফযস্ত হদন্মন ভুজাহহদন 

হিও এ ওাজহিই ওন্মযন্মিন। 

ুতযাাং ওাুরুলযা াভহযও হিয ক্ম তাযতন্মভযয ওথা ফন্মর হজান্মদয দাহয়ত্ব ক্থন্মও দুন্মড় 

ারান্মত চায়, ক্দঔা মান্মচ্ছ হিও বান্মফ ফযফায ওযন্মত াযন্মর ক্ই হিয তাযতভযই ন্মত 

ান্ময হিভা াভহযও হি, হফন্মল ওন্ময অযান্মভহযওাযন াভহযও হিয হফরুন্মদ্ধ অতযন্ত 

ওামথওয। 4G Warfare ফা চতুথথ প্রজন্মেয মুদ্ধ ভুজাহহদন্মনয জনয ফথান্মক্ষা উমুি, 
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অনযহদন্মও অযান্মভহযওা তায াভহযও ফাহনীয আওায, তান্মদয াভহযও আদথ এফাং দৃহিবহিয 

ওাযন্মন চতউথথ প্রজন্মেয মুদ্ধ ক্ওৌন্মরয াভন্মন প্রওৃহতকত বান্মফই দুফথর। ওাযন ফতথভান্মন 

আভযা এভন এও ভয় ায ওযহি মঔন প্রহতহনয়ত উম্মায মুফাযা হজাদভুহঔ ন্মচ্ছ। উম্মা 

উরহি ওযন্মি রািনা  অভান্মনয ক্ম মথান্ময় উম্মা ক্ৌন্মিন্মি এয য াযান্মনায আয হওিু 

ফাহও থান্মও না। 

ভয় এন্মন্মি রুন্মিাযন্মদয ফথাত্বও আরভন্মনয ক্ভাওান্মফরায় ইরাভী আন্মিারনগুন্মরায চতুথথ 

প্রজন্মেয মুদ্ধন্মওৌন্মর হনন্মজন্মদয াযদথী ওন্ময ক্তারায। ভয় এন্মন্মি উমুি ক্ওৌরকত 

হযওল্পনায ান্মথ উমুি াভহযও প্রস্তুহতয হভন্মর খিান্মনায। এজনয প্রন্ময়াজন দায়াতী 

ওান্মজয ম্প্রাযন্মনয ভাধযন্মভ ভুহরভ উম্মায ওাি ক্থন্মও জনভথথন  যাজননহতও ভথথন 

আদায় ওযা। এহি এওহি ায’ঈ দাহয়ত্ব ক্তা ফন্মিই, াাাহ এহি চতুথথ প্রজন্মেয 

মুদ্ধন্মওৌন্মরয এওহি অহফন্মচ্ছদয ক্ভৌহরও অাং। ক্লউইিম এফাং ভা ক্ম তুাং – এয ভন্মতা 

ূফথ প্রজন্মেয ভযন্মওৌরহফদন্মদয যচনান্মত এ হফলয়হি উন্মি এন্মন্মি। 

অযান্মভহযওা চায় তায াভহযও আগ্রান্মনয ভাধযন্মভ ভুজাহহদন্মনয ভনস্তাহেও হফজয়ন্মও ভুন্মি 

হদন্মত। ভুজাহহদন্মনয দুিঃাহও  ফীযত্বূণথ আরভন ভুহরভ উম্মায ভান্মঝ ক্ম ানুবূহত 

 ভথথন্মনয ভন্মনাবাফ বতহয ওযন্মত ক্ষভ ন্ময়ন্মি, অযান্মভহযওা চায় তা ভুন্মি ক্পরন্মত। 
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আভযা আল্লায ওান্মি দু’আ ওহয হতহন ক্মন ওাুরুলন্মদয ওা ওা যফ ফন্ধ ওন্ময ক্দন। হতহন 

ক্মন এ উম্মায ভান্মঝ দায়ী  উরাভায এভন এও নতুন প্রজন্মেয উত্থান খিান মাযা ন্মফন 

চতুথথ প্রজন্মেয মুন্মদ্ধয দাহয়ত্বগ্রণ  চযান্মরঞ্জ গ্রন্মন ক্ষভ। 

আন্মভহযওায হফরুন্মদ্ধ মুন্মদ্ধয ভূর হযওল্পণা  তায ফাস্তফায়ন 

৯/১১ হনন্ময় াভরান্মও আর-ক্বা’ইদায ভয ক্ওৌন্মরয আন্মরান্মও ফুঝন্মত ন্মর প্রথএভ 

আভান্মদয ফুঝন্মত ন্মফ অযান্মভহযওায হফরুন্মদ্ধ আর-ক্বা’ইদায মুন্মদ্ধয ভূর হযওল্পনা হও  

হওবান্মফ আর-ক্বা’ইদাহ্* এ হযওল্পনায ফাস্তফায়ন ওযন্মি। 

অন্মনন্মওই ৯/১১ ক্ও হফহচ্ছন্ন এওহি খিনা ফা এওহি দথনীয় াভরা হন্মন্মফ হফন্মফচনা ওযন্মত 

চান। অন্মনন্মওই চান ৯/১১ এয য আপকাহনস্তান্মন অযান্মভহযওায আরভন  ইভাযান্মত 

ইরাহভয়যায তন্মনয ভন্মধয ৯/১১ এয াভরায পরতা ফযাথথতায ভীওযন ঔুজন্মত। হওন্তু 

এধযন্মণয দৃহিবহি হিও না। ওাযন এন্মক্ষন্মত্র মূ্পণথ হচন্মত্রয প্রহত ভন্মনান্মমাক ক্দয়ায ফদন্মর 

হচন্মত্রয কু্ষদ্র এওহি অাংন্ম ভন্মনান্মমাক ক্দয়া ন্মচ্ছ। 

৯/১১ ক্ও ফুঝন্মত ন্মর, ৯/১১ ক্ম মুন্মদ্ধয অাং ক্ মুন্মদ্ধয ভন্মনাবাফন্মও ফুঝন্মত ন্মর আন্মক 

আভান্মদয ফুঝন্মত ন্মফ ৯/১১ এয ূন্মফথ রুন্মিায  মায়হনস্টন্মদয হফরুন্মদ্ধ মুন্মদ্ধয ভুহরভ 

উম্মায অফস্থা হও হির। আয ফাস্তফতা র উম্মা হির হনদ্রাচ্ছন্ন। উম্মায াভন্মন এও দীখথ, 

দুরূ, বয়ঙ্কয মুদ্ধ। এভন এও ত্রুয হফরুন্মদ্ধ মায ভত হিয ক্ভাওান্মফরা উম্মা এয আন্মক 
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ওন্ময হন। এভন এও ত্রু ক্ম শুধু াভহযও, প্রমুহি  অথথননহতও হদও হদন্ময় ক্েষ্ঠতযই না 

ফযাং এওইান্মথ তাযা এহকন্ময় হির ভনস্তাহেও মুন্মদ্ধয ভয়দান্মন। হভহিয়া, হক্ষাফযফস্থা  দারার 

ফুহদ্ধজীহফ  আহরভন্মদয ভাধযন্মভ এ ত্রু হনয়ন্ত্রন প্রহতষ্ঠা ওন্ময হনন্ময়হির ভুহরভ উম্মায 

হচন্তায উয। মুন্মদ্ধ হফজয় ক্তা দূন্মযয ওথা উম্মা হফজন্ময়য ওথা হচন্তা ওযন্মতই বুন্মর 

হকন্ময়হির। মুন্মদ্ধ মায়া ক্তা দুন্মযয ওথা উম্মা মুদ্ধ ন্মচ্ছ এিা ম্পন্মওথই কান্মপর হির। ত্রুয 

ক্ভাওান্মফরা ক্তা দূন্মযয ওথা উম্মা ত্রুন্মও হচনন্মতই াযহির না। হনউ য়ার্ল্থ িথান্মযয 

ভায়াজান্মর আচ্ছন ন্ময় উম্মা ক্নাগ্রন্মস্থয ভত িরন্মত িরন্মত খুযাও ঔাহচ্ছর ফযাথথতা, রািনা 

আয অভান্মনয ক্কারওধােঁধায়। 

আর-ক্বা’ইদায াভন্মন হির ক্ফ হওিু অতযন্ত জহির ভযা। 

প্রথভত, উম্মান্মও ক্চনান্মনা তায প্রওৃত ত্রু ক্ও। 

হিতীয়ত, উম্মা এ মুন্মদ্ধয ফাস্তফতা অনুধাফন ওযান্মনা 

তৃতীয়ত, ত্রু ক্ম অন্মজয় না তা উম্মায াভন্মন তুন্মর ধযা 

চতুথথত, উম্মান্মও এ মুন্মদ্ধ ক্মাক হদন্মত উিুদ্ধ ওযা। উম্মায জড়তান্মও ক্বন্মি ক্দয়া 

ঞ্চভত, অযান্মভহযওায বফহেও হনয়ন্ত্রন নি ওন্ময ক্দয়া 

লষ্ঠত, অযান্মভহযওায অথথননহতও হি ঔফথ ওযা 
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িভত, উম্মায হফরুন্মদ্ধ অযান্মভহযওায ক্কান মুদ্ধন্মও প্রওান্ময আনন্মত ফাধয ওযা 

অিভত, এভন এও স্থান্মন অযন্মভহযওান্মও মুন্মদ্ধ আেঁিন্মও ক্পরা ক্মঔান্মন ক্ওৌরকতবান্মফ 

অযান্মভহযওা ন্মফ দুফথর 

নফভত, উম্মায উয ক্জেঁন্মও ফা তায়াহকন্মতয হফরুন্মদ্ধ হফহবন্ন স্থান্মন হফহক্ষিবান্মফ ক্ম 

প্রহতন্মযাঢ চরহির তান্মও এওহি ক্ওন্দ্রীয় রূ ক্দয়া 

দভত, ভুহরভ হফে জুন্মড় অযান্মভহযওায ান্মথ চূড়ান্ত মুন্মদ্ধয জনয ফাহনী প্রস্তুত ওযা 

আর-ক্বা’ইদা ক্ওান যাষ্ট্র হির না, তান্মদয হির না হফার পাে, ক্রাওফর হওাংফা অস্ত্রবাণ্ডায। 

ীহভত াভথথয হনন্ময় এ বযতায হফরুন্মদ্ধ চূড়ান্ত মুদ্ধ শুরু ওযায হদ্ধান্ত হনন্ময়হিন্মরন তাযা। 

আয এই মুন্মদ্ধয অাং ৯/১১। 

আন্মভহযওায হফরুন্মদ্ধ মুন্মদ্ধয ভূর হযওল্পণা  তায ফাস্তফায়ন 

অযান্মভহযওায হফরুন্মদ্ধ মুন্মদ্ধয ভূর হযওল্পনায প্রথভ ধা র এন্মওয য এও আরভন্মনয 

ভাধযন্মভ- 

ও) অযান্মভহযওায ‚অন্মজয়‛ রূ ধ্বাং ওন্ময ক্দয়া, 

ঔ) অযান্মভহযওান্মও ভুহরভ হফন্মে যাহয মুন্মদ্ধ ক্িন্মন আনা, 

ক) অযান্মভহযওায অহথথনীহতন্মও যিক্ষযণ ওযান্মনা 
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খ) াযা হফে জুন্মড় অযান্মভহযওান ফাহনী িহড়ন্ময় ক্দয়া এফাং তান্মদয যাজননহতও  াভাহজও 

াংহত (social cohesion) ধ্বাং ওন্ময ক্দয়া। 

এ উন্মেযভূ হনন্ময়ই অযান্মভহযওায উয দারু ারাভ, নাইন্মযাহফ,  কাময়াতুর 

ভযানািন্মনয আরভন চারান্মনা য়। 

এয পন্মর অযান্মভহযওান্মও দুন্মিা পান্মদ া হদন্মত আওৃি ওযা য়। 

প্রথভ পাদহি র অযান্মভহযওায দ্ধতয  প্রহতন্মাধ সৃ্পান্মও ফযফায ওন্ময তান্মও ভুহরভ 

হফন্মে যাহয মুন্মদ্ধ জহড়ন্ময় ক্পরা। ক্মিা হির আপকাহনস্তান আপকাহনস্তান্মন অযান্মভহযওা এভন 

এওহি মুন্মদ্ধ আিন্মও আন্মি ক্মিা ক্ না হকরন্মত াযন্মি না ক্পরন্মত াযন্মি। ক্ মু্পণথ বান্মফ 

ফথাত্বও মুন্মদ্ধ ক্মন্মত চান্মচ্ছ না। ওাযন অযান্মভহযওায ক্জনান্মযর, নীহতহনধথাযওন্মদয হচন্তাবাফনা, 

দথন  আদন্মথয এওধযন্মনয ঔাী-ওযন। এযা মুন্মদ্ধহজতন্মত চায়, হওন্তু মুদ্ধ যি, ধ্বাং আয 

জীফন হদন্ময় মুদ্ধ জন্ময়য ভূরয তাযা হদন্মত চায় না। তাযা চায় দ্রুত হফজয়। তাযা চায় ভয়দান্মন 

ক্নন্মভ ওান্মড় ভয়রা না রাহকন্ময়ই হজন্মত মাফায। তাই তাযা দারার ক্নাফাহনী, হনহফথচায 

হফভান  ক্রান াভরা  হনন্মজন্মদয স্বল্প াংঔযও ক্না ক্ভাতান্ময়ন্মনয ভাধযন্মভ হহভত হযন্মযয 

মুন্মদ্ধয ভাধযন্মভ এ মুন্মদ্ধ হফজয়ী ন্মত চায়। 

হওন্তু এ ীহভত হযন্মযয মুদ্ধ হদন্ময় (ন্মমিা তাযা ফতথভান্মন ওযন্মি, ক্রান, ওাপকাহনস্তান্মন 

ক্ফই, দ/হফ াজায ক্না ক্ভাতান্ময়ন্মনয ভাধযন্মভ) তাযা হজতন্মত াযন্মি না। 
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অযান্মভহযওা হনন্মজয জনয হযহস্থহত আন্মযা ঔাযা ওন্মযন্মি ইযাও আরভন ওন্ময  ক্ঔান্মন 

ক্ন্ময। এঔন চাইন্মর তাযা যাহ ইযাও ফা হহযয়ান্মত ঢুওন্মত াযন্মি না। অথথাৎ 

অযান্মভহযওায ভূর বূঔে অথথাৎ ক্ওন্দ্র ক্থন্মও দূন্ময াভহযও হি প্রন্ময়ান্মকয ভাধযন্মভ হনয়ন্ত্রন 

প্রহতষ্ঠায নীহতয অক্ষভতা এন্মক্ষন্মত্র প্রওা ক্ন্ময়ন্মি। অথচ এও ভয় ভুহরভ উম্মা ভন্মন 

ওযন্মতা অযান্মভহযওা চাইন্মর ৃহথফীয ক্মন্মওান জায়কা দঔর ওন্ময হনন্মত ান্ময, হনয়ন্ত্রন হনন্ময় 

হনন্মত ান্ময। আন্মজা অন্মনন্মও এভন ভন্মন ওন্ময। হওন্তু ফাস্তফতা র অযান্মভহযওায ক্ষভতায 

ভায়াজার আপকাহনস্তান, ইযাও  ান্মভ ক্বন্মি ক্কন্মি। 

এ আগ্রানকূন্মরায ওাযন্মন অযান্মভহযওা প্রথভত হফেফযাী হজাদী তানমীভগুন্মরান্মও উিুদ্ধ 

ওন্মযন্মি। 

হিতীয় পাদহিয জনয আফযও র, অযাভাহযওান্মও  ইস্রাইরন্মও রভাকত াযা ৃহথফী জুন্মড় 

হফহবন্ন বান্মফ আরভন্মনয হনানা ফানান্মনা। কামায়াতুর ভযানািন্মনয অগ্রফতথী দন্মরয ভন্মতা 

াজাযহি দর মহদ অযান্মভহযওান্মও তায ক্দন্ময ক্বতন্ময (আবু্দর াহওভ ভুাম্মাদ, ক্পািথ হুি, 

ফস্টন, চযািানুকা, যান ফানথাহিন্মনা) এফাং ক্দন্ময ফাইন্ময (০২ ক্ত ওযাহচন্মত অযান্মভহযওান 

ওনু্সন্মরন্মি াভরা, হযয়াদ  ক্জো ফহম্বাং, ০৮ এ ইন্ময়ন্মভন্মন অযান্মম্বহন্মত াভরা, ভুম্বাই অযািাও, 

ক্ফনকাহজ) াভরায হওায ফানায় তন্মফ অযান্মভহযওা ক্ওান এওহি ক্দ ান্মফ না মান্মও ক্ 

রক্ষযফস্তু ফানান্মত াযন্মফ, আয না ক্ াযন্মফ এও ান্মথ ফগুন্মরা ক্দন্ম আরভন ওযন্মত। 
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ফযাং অযান্মভহযওা এই উাংান্ময আন্মফ ক্ম এ ত্রু এও অযীযী নযায় ক্ম এওই ান্মথ 

এওাহধও স্থান্মন অফস্থান ওন্ময, ক্ওান হনহদথি এওহি স্থান্মন এ ত্রু খাহি ক্কন্মড় ফন্ম থান্মও না, 

পন্মর এফ ক্দন্ময যওাযগুন্মরা তান্মও হনযািতা হদন্মত ক্ষভ না। 

মঔন অযান্মভহযওা অনুধাফন ওযন্মফ ভুহরভ হফন্মেয তায়াকীত াওন্মকাষ্ঠী তােঁন্মও হনযাত্তা 

হদন্মত ক্ষভ না। তঔন ক্ দুন্মিা ওান্মজয ক্মন্মওান্মন এওহি ওযন্মত ফাধয ন্মফ। 

১) য় ক্ হনন্মজ যাহয াভহযওবান্মফ ঐ ফ ক্দন্ম প্রন্মফ ওযন্মফ 

২) অথফা অযান্মভহযওা ঐফ ক্দ ক্থন্মও তায স্বাথথ গুহিন্ময় ক্ফয ন্ময় মাফায ক্চিা ওযন্মফ। এফাং 

ঐফ ক্দন্ময এন্মজন্ট াওন্মদয প্রহত তায স্মথথন হযন্ময় ক্নন্মফ, ক্মন্মতু এঔন এফ 

াওন্মদয ক্ষ ক্থন্মও তায াফায আয হওিু ক্নই। 

মহদ অযান্মভহযওা ১ নম্বয অন ক্ফন্মি ক্নয়। তন্মফ তায এ হদ্ধান্ত এফ অঞ্চন্মর উহস্থত 

তায ক্না  তায ওভথওতথান্মদয ান্মথ এফ ক্দন্ময জনকন্মণয ভুন্মঔাভুহঔ দাড় ওহযন্ময় ক্দন্মফ। 

মহদ হনন্মজয স্বাথথ যক্ষা ওযন্মত অযান্মভহযওা ক্ওান অঞ্চন্মর আন্ম। অথথাৎ াভহযওবান্মফ ক্ওান 

অঞ্চন্মর মহদ অযান্মভহযওায আকভন খন্মি, তন্মফ শুধুভাত্র অযান্মভহযওায উহস্থহতই ক্ অঞ্চন্মরয 

ভুহরভ মুফওন্মদয ভন্মধয, তান্মদয যন্মি আন্মিারন্মনয ৃহি ওন্ময। 

াজায াজায ভুহরভ মুফওন্মও তঔন আয হওিু ক্ফাঝান্মত ন্মফ না। তাযা হনন্মজয ক্চান্মঔই 

ক্দঔন্মফ অযান্মভহযওা তান্মদয ত্রু, অযান্মভহযওা আগ্রানওাযী। এওই ান্মথ মহদ অযান্মভহযওা 
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াভহযও বান্মফ আকভন ওন্ময তন্মফ তা ভুজাহহদন্মনয ুহফধা  অযান্মভহযওায অুহফধান্মও 

জযাহভহত ান্ময ফাহড়ন্ময় ক্দন্মফ। ওাযন ক্ম দহি ন্ময়ন্ট ইহতূন্মফথ উন্মল্লঔ ওযা ন্ময়ন্মি, 

অযান্মভহযওায াভহযও উহস্থহত প্রহতহিয ক্ক্ষন্মত্রই ভুজাহহদন্মনয উন্মেয ফাস্তফায়ন্মনয ক্ক্ষন্মত্র 

ায়ও ন্মফ, এফাং প্রহতহিয ক্ক্ষন্মত্রই অযান্মভহযওায জনয ভযা ফৃহদ্ধ ওযন্মফ। 

আয মহদ অযন্মভহযওা ২ নম্বয অন ক্ফন্মি ক্নয় তন্মফ ভুজাহহদন্মনয ভূর উন্মেযভূন্ময ভন্মধয 

এওহি অহজথত ন্মফ। মা র ভুহরভ হফন্মেয তায়াহকন্মতয প্রহত অযান্মভহযওায ভথথন  

ভুহরভ হফন্মে অযন্মভহযওায স্তন্মক্ষ।  

4gw এফাং ফাাংরান্মদ 

ইহতা াক্ষী হিও ভন্ময় হিও হদ্ধান্ত ক্নয়ায ক্ৌবাকয ফায য় না। ইহতা এ 

াক্ষী ক্দয় হিও হদ্ধান্তন্মও খিনায য হিও ফন্মর ক্চনা মন্মতািা জ ন্মর খিনা 

প্রফান্ময ভয় অহধওাাংন্ময ভয় ফযাাযিা জ য় না। 

ভুহরভ উম্মায হজাদ আন্মিারন্মনয ভূর ক্পাওা অযান্মভহযওান্মও ফানান্মনা হনন্ময় এফাং হফন্মল 

বান্মফ ৯/১১ াভরায ফযাান্ময আর ইভাভ য়ার ভুজাহেদ ায়ঔ উাভা হফন রাহদন 

যাহভাহুল্লা হফন্মযাহধতায মূ্মহঔন ন্ময়হিন্মরন। এ হফন্মযাহধতা শুধুভাত্র হজাদী আন্মিারন্মনয 

ফাইন্মযয ভুহরভন্মদয হদও ক্থন্মও আন্ম হন। হজাদী আন্মিারন্মনয ক্বতয ক্থন্মও এ 

হফন্মযাহধতা এন্মন্মি। আঞ্চহরও হজাহদ াংকিনগুন্মরা ায়ঔ উাভা  তানমীভ ক্বা’ইদাতুর 
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হজান্মদয এ নীহতয হফন্মযাধী হির, মহদ ভুজাহদ বাই হন্মন্মফ তান্মদয ভন্মধয ঔযতা হির। 

ায়ঔ আফু রাই আর হরব্বী যাহভাহুল্লা এফাং তায াথীন্মদয LIFG ক্থন্মও তানমীভ 

ক্বা’ইদাতুর হজান্মদ ক্মাক ক্দয়ায খিনা প্রফা ক্থন্মও এ ফযাান্ময LIFG এয ভন্মনাবান্মফয 

আবা ক্ভন্মর। 

LIFG িাড়া অনযানয অন্মনও আঞ্চহরও হজাহদ াংকিনই ায়ন্মঔয এ নীহতয ফযাান্ময এওভত 

হির না। ঔদ তানমীভ ক্বা’ইদাতুর হজান্মদয দয এফাং ফরন্ময়য অন্মনন্মওই অযান্মভহযওান্মও ভূর 

রক্ষযফস্তু ফানান্মনায নীহতয হফন্মযাহধতা না ওযন্মর এ াভরায হফন্মযাহধতা ওন্মযহিন্মরন। মায 

ভন্মধয হিন্মরন ায়ঔ াইপ আর আদর, ায়ঔ আফু াপ আর ক্ভৌহযতানী, ায়ঔ আফু 

ভু’আফ আ ুহয প্রভুঔ। ায়ঔন্মদয এ হফন্মযাহধতায ওাযণ হির। হওন্তু ইহতা ায়ঔ 

উাভায হদ্ধান্তন্মও হিও প্রভান ওন্মযন্মি। এফাং মা হির ূন্মফথ এওহি ন্মযাক্ষ ফাস্তফতা, ক্ই 

বফহেও হজাদন্মও ৯/১১ প্রতযক্ষ ফাস্তফতায় হযণত ওন্মযন্মি। হফেফযাী রুন্মিায-মায়হনস্ট-

ভুযতাদ াওঅক্ষ – তথা হনউ য়ার্ল্থ অিথান্মযয হফরুন্মদ্ধ ক্ম মুন্মদ্ধয হযওল্পনা ভুজাহহদন 

ক্নতৃফৃি ওন্মযহিন্মরন, ৯/১১ াভরা তান্মও ফাস্তফ য দান ওন্মযন্মি, এফাং পরতা এওভাত্র 

আল্লায ক্ষ ক্থন্মওই। ইহতূন্মফথ এওহি ক্ওৌরকত মথান্মরাচনা‛ ক্েন্মি এ হফলন্ময় হফস্তাহযত 

আন্মরাচনা ওযা ন্ময়ন্মি। [http://bit.ly/1WkP8Mt] 
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এওই ান্মথ ৯/১১ এয াভরা  তায যফতথী ক্প্রক্ষান্মিয ভাধযন্মভ ওামথওযী বান্মফ হফে 

ওুপয হিয হফরুন্মদ্ধ মুন্মদ্ধ ভুজাহহদন 4GW ক্ও মুদ্ধন্মওৌর হন্মন্মফ গ্রণ ওন্মযন্মি। ায়ঔ 

আফু-‘উফাইদা আর-কু্বযাইহ যাহভাহুল্লায আন্মরাচনায় মা পুন্মি উন্মিন্মি। তন্মফ দুিঃঔজনও 

বান্মফ উম্মায ফড় এওিা অাং এঔন্মনা ক্ব-ফাহতন্মরয এ মুন্মদ্ধয ধযন ম্পন্মওথ ুযন্মনা ধাযণা 

আেঁওন্মড় আন্মি। আভযা এভন অন্মনও বাইওন্মদযই ক্দহঔ মাযা আল্লায ইচ্ছায় হজান্মদয জামফা 

ধাযণ ওন্মযন হওন্তু ত্রুয হফরুন্মদ্ধ ক্ভাওান্মফরায ক্ক্ষন্মত্র তাযা আধুহনও মুন্মদ্ধয ধযন এফাং 

ক্ওৌর অনুধাফন ওযন্মত ান্মযন না। হিও হওবান্মফ তানমীভ আর-ক্বা’ইদা এ মুন্মদ্ধয িও 

এেঁন্মওন্মি এফাং এ মুদ্ধ চারান্মচ্ছ তাযা তা ফুঝন্মত ফযথথ ন। এিা অন্মনও আহরভন্মদয ভান্মঝ 

ক্দঔা মায়, আয িাত্র-হহফয/জাভাত, হমফুত তাযীয ইতযাহদয বাইন্মদয ভন্মধয ক্তা ক্দঔা 

মায়ই। ক্মওাযন্মন – ক্ফাভ পুহিন্ময় ক্কান্মন ভানুল তযা ওন্ময হওবান্মফ ইরাভ প্রহতষ্ঠা ন্মফ – 

ফা এ জাতীয় হফহবন্ন ওথা আভযা প্রায়ই শুনন্মত াই। 

এধযন্মনয ফিফয ক্থন্মও ক্ফাঝা মায় এ মুন্মদ্ধয ধযণিা তাযা ফুঝন্মত ান্মযনহন। ক্ওান এও 

হফার ভয়দান্মন দুহি ফাহনী ভুন্মঔাভুহঔ ন্মফ এফাং মুন্মদ্ধ হরি ন্মফ তাযয হদন ক্ন্মল 

ফাহনীদুন্মিা হনজ হনজ ওযান্মম্প ক্পযত মান্মফ এভন অফস্থা ফতথভান্মন ক্নই। আর ভারাভাতুর 

কু্বফযায আন্মক এয এভন অফস্থা ন্মফ হও না – আল্লাই বান্মরা জান্মনন। 
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তাই চতুথথ প্রজন্মেয এ মুন্মদ্ধয ধযন ম্পন্মওথ ধাযণা যাঔা প্রন্ময়াজন। আয এয জনয আভান্মদয 

হওিু ফাস্তফতান্মও প্রথন্মভ স্বীওায ওন্ময হনন্মত ন্মফ – 

১) ক্রাওাংঔযা, অথথ, অস্ত্র, হভহিয়া – এ ওর ক্ক্ষন্মত্র ভুজাহহদন  ত্রুয ভান্মঝ হিয 

বাযাভযীনতা আন্মি। এ প্রহতহি ক্ক্ষন্মত্র দাহড়াল্লা ত্রুয হদন্মওই ক্ন্মর আন্মি। 

২) হপতনা এফাং তযাওাে হনজ কান্ময়য উয এন্ম মাফায আন্মক অহধওাাং ভানুলই হনহিয় 

অফস্থায় থাওন্মফ। তায়াহকত দীখথহদন ধন্ময ভুহরভন্মদয হপতযান্মতয ভন্মধয ক্ম হফওৃহত াধন্মন 

ক্ষভ ন্ময়ন্মি এিা তায পরাপর। মহদ ক্ওউ প্রভান চান তন্মফ হভয, হরহফয়া, ওাশ্মীন্মযয হদন্মও 

তাওান্মত ান্মযন। এন্মতা মুরুন্মভয এফ অাংন্ম ভুহরভন্মদয হফার এওিা অাং আয ভন্মধয 

আহরভ-উরাভা াহভর আন্মিন – বস্বযান, ক্কাত্রীয় ান এফাং কণতন্মন্ত্রয ান্মনয ভন্মধয 

হদন্ময় – অথথাৎ status quo/ হফদযভান ফাস্তফতান্মও হজইন্ময় ক্যন্মঔ ভযায ভাধান ওযন্মত 

চান্মচ্ছন । ফাাংরান্মদন্ম এয ফযহতরভ ন্মফ এভন ভন্মন ওযায ক্ওান ওাযন ক্নই। হফন্মল ওন্ময 

প্রওৃহতকত বান্মফ ফাাংরান্মদীযা মঔন উি বূহভগুন্মরায ফাহিান্মদয তুরনায় নযভ প্রওৃহতয। 

৩। ফাাংরান্মদ ভুজাহহদন্মনয জনয এওহি ফদ্ধ ঔাচায ভত। এওহি হনযাদ আেয়স্থরন্মও ভূর 

খাহি ফাহনন্ময় (ফা ক্ওান অঞ্চরন্মও ভুিািন ক্খালণা ওন্ময) ক্ঔান্মন ক্থন্মও ক্কহযরা মুদ্ধ 

হযচারনায ভত স্থান ক্বৌকহরও  জাতীয়-যাজননহতও ক্প্রক্ষািজহনত ওাযন্মন ফাাংরান্মদন্ম 

ক্নই। এওাযন্মন মহদ শুধু ৭১ এয ৃি ীভান্ত অনুমায়ী বূঔন্মণ্ডয ওথা আভযা হচন্তা ওহয তান্মর 
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ভুজাহহদন্মনয জনয এ বূঔে এওহি ঔােঁচায ভন্মতা। ক্মই বাইযা ওান্মজয ান্মথ মুি আন্মিন তাযা 

এঔন এ তয ফাস্তফ অহবজ্ঞতা ক্থন্মওই ফুঝন্মত াযন্মিন – আল্লা ওন্মর ক্পামত ওরুন, 

হনযাত্তায চােঁদন্ময ক্ঢন্মও যাঔুন। 

৪। ফতথভান হযহস্থহতন্মত যওান্মযয হফরুন্মদ্ধ যাহয ক্ভাওান্মফরায় হরি য়ায হযহস্থহত এ 

বূঔন্মে এঔন্মনা বতহয য় হন, এফাং এ ক্ভাওান্মফরায ওামথওাযন অনুধাফন্মনয ক্ষভতা জনকন্মনয 

ক্নই। 

এফ ফাস্তফতা অনুধাফন্মনয য ক্ম হজহনহি আভান্মদয ওান্মি হযষ্কায ন্মফ ইনা আল্লা, তা 

র ক্ম এওভাত্র দ্ধহতন্মত আল্লায ইচ্ছায় ভুজাহহদন ওাজ ওযন্মত ান্মযন তা র 4GW এয 

নীহত ভূ হনন্মজন্মদয ওান্মজ এফাং হযওল্পনায় ফাস্তফায়ন্মনয ভাধযন্মভ। 

ায়ঔ আফু উফাইদা আর-কু্বযাইহ যাহভাহুল্লায প্রফন্ধহিয আন্মরান্মও উহল্লহঔত চাযহি 

ফাস্তফতায হদন্মও তাওান্মনা মাও। 

‚হফন্মলজ্ঞন্মদয ভন্মত, চতুথথ মথান্ময়য মুদ্ধ এওহি নতুন ধযন্মনয মুদ্ধ। এন্মত মুদ্ধ ন্মফ ভূরত 

িহড়ন্ময় হিহিন্ময়। ক্ওান হনহদথি এওহি স্থান্মন মুদ্ধ ীভাফদ্ধ থাওন্মফ না। শুধুভাত্র ত্রুয াভহযও 

স্থানা  ক্নাফাহনীন্মও আখাত ওযা ভন্মধয এ মুদ্ধ ীভাফদ্ধ থাওন্মফ না। ফযাং ত্রু ক্দ ফা 

জাহতয ভাজ  মুন্মদ্ধয আতায় ড়ন্মফ। এ মুন্মদ্ধয এওহি ভূর রক্ষয ন্মফ ত্রুয 

ক্নাফাহনীয ফা ক্মাদ্ধান্মদয প্রহত ত্রুয ভান্মজয ক্ম ভথথন তা নি ওন্ময ক্দয়া। এওাযন্মন 
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এ মুন্মদ্ধ দ-হফ াজায স্ত্র ক্মাদ্ধায এওহি হিহবান্মনয চাইন্মত হিহব চযান্মনরগুন্মরায াংফাদ 

ত্রুয হফরুন্মদ্ধ অহধওতয ওামথওয অস্ত্র হন্মন্মফ াফযস্ত ন্মত ান্ময।‛ 

এঔান ক্থন্মও হভহিয়ায গুরুত্ব ম্পন্মওথ এওহি ধাযণা ায়া মায়। হজাহদ হভিীয়ায গুরুত্ব 

ম্পন্মওথ অন্মনও ক্রঔাই আন্মি, তন্মফ এঔন্মনা মথন্ত এ হভহিয়ায গুরুত্ব  বূহভওা আভযা হিও 

বান্মফ অনুধাযফন ওযন্মত ক্ন্মযহি ফন্মর আভায ভন্মন য় না। হজাহদ হভহিয়ায এওহি বূহভওা 

ভুজাহহদন্মনয ঔফয প্রচায ওযা। এয ভান্মঝ আন্মি ভুজাহহদন্মনয ফিফয, ভানাজ ঙ্ক্রান্ত ক্রঔা-

ফই-প্রফন্ধ, হফহবন্ন হজাহদ ভয়দান্মনয ঔফয ইতযাহদ। এ হফলয়িা আভযা ফাই ফুহঝ। হওন্তু 

হজাহদ হভহিয়ায আন্মযওহি অতযন্ত গুরুত্বূণথ ওাজ আন্মি আয তা র জনকন্মনয হচন্তান্মও 

হযফতথন ওযা। জনকন্মনয হচন্তান্মও এওহি হনহদথি হদন্মও প্রফাহত ওযা। জনকন্মনয হচন্তান্মও 

আওায ক্দয়া। 

আভযা মঔন হজাহদ ভানান্মজয ফন্মচন্ময় পর দা’ঈ ায়ঔ আনয়ায আর-আরাওীয 

যাহভাহুল্লা উদাযন্মনয হদন্মও তাওাই তঔন আভযা ক্দঔন্মত াই ায়ন্মঔয ফথাহধও প্রচাহযত 

এফাং ওামথওয ক্রওচাযগুন্মরায ৯০% যাহয হজাদ হনন্ময় না। মহদ এগুন্মরাড় ভন্মধয 

হজান্মদয হদন্মও হনন্মদথনা ক্প্রাহথত। এভনহও ায়ন্মঔয ভনস্তাহেও মুদ্ধ, আল্লা আভান্মদয 

হফজন্ময়য জনয প্রস্তুত ওযন্মিন, State of the Ummah এভনহন Dust will Never Settle 

Down এয ভন্মতা ক্রওচাযগুন্মরান্মত যাহয ভয়দান্মনয ওথা ফরা য় না। 
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অথথাৎ হভহিয়ায ওাজ শুধুভাত্র যাহয হজান্মদয ভয়দান্মনয ঔফয হওাংফা আর-ক্বা’ইদায ফিফয 

প্রচান্মযয ভন্মধযই ীভাফদ্ধ না। ফযাং ই হচন্তাধাযায হবহত্ত প্রস্থয স্থান ওযা জরুযী মা 

ভানুলন্মও ভয়দান্মনয হদও হনন্মদথনা ক্দন্মফ। হজাহদ হভহিয়ায ওাজ মহদ াধাযণ ভানুন্মলয 

বদনহিন হচন্তা ক্থন্মও হফহচ্ছন্ন য় তন্মফ াধাযণ জনকন্মনয ভন্মধয ফযাও প্রচায  প্রবাফ অজথন 

ওযা ন্মফ ওহিন। এওাযন্মন শুধুভাত্র ঔুযাান, াভ, হওাংফা ক্াভান্মরয ঔফয প্রচায এ হনহিয় 

জনতান্মও অনুপ্রাহনত ওযায ক্ক্ষন্মত্র ওন্মিাতুওু পরপ্রু তা আভান্মদয হচন্তা ওযন্মত ন্মফ। 

এওইবান্মফ চরভান খিনাপ্রফা হনন্ময় ভুজাহহদন্মনয দৃহিবহি জনকন্মনয াভন্মন তুন্মর ধযািা 

গুরুত্বূণথ মান্মত ওন্ময জনকন ভুজাহহদন্মনয ক্চান্মঔ ফাস্তফতান্মও ক্দঔন্মত ক্ন্মঔ। 

আভান্মদয ফুঝন্মত ন্মফ আভান্মদয ভূর দথও ফা ািও ওাযা। ওাযন এয উযই হনবথয ওযন্মফ 

আভান্মদয প্রচাযনায, ধযন, হফলয়ফস্তু  বালা। ফ ক্েণীয দথন্মওয জনয এওই ধান্মচয হজহনল 

উমুি ন। মাযা ইহতভন্মধয ভানাজ ফুন্মঝন্মি তাযাই হও আভান্মদয এওভাত্র িান্মকথি অহিন্ময়ন্স? 

মান্মদযন্মও হরয়বান্মফ ওান্মজ াহভর ওযন্মত চাই তাযাই হও আভান্মদয এওভাত্র অহিন্ময়ন্স? 

নাহও ফৃত্তয জনন্মকাষ্ঠীন্মও ভুজাহহদন্মনয ফযাান্ময হনহিয় ভথথন্মনয হদন্মও হনন্ময় আা 

আভান্মদয রন্মক্ষযয অন্তবুথি? হফন্মল ওন্ময আভান্মদয ফৃত্তয আহরভ ভাজ মঔন হনহিয়তায  

হনযফতায নীহত গ্রণ ওন্মযন্মিন। 
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ায়ঔ আফু উফাইদ আর-কু্বযাইহ হরন্মঔন্মিন – 

চতুথথ প্রজন্মেয মুন্মদ্ধয ভূর ক্ওৌরকত ক্পাওা ন্মফ ত্রুয ভনস্তন্মেয উয, এফাং প্রহতন্মক্ষয 

াভহযও নীহতহনধথাযও  ক্ওৌরহফদন্মদয হচন্তান্মও প্রবাহফত ওযায উয। শুধুভাত্র মুদ্ধাস্ত্র ফা 

মুদ্ধহফনযা না চতুথথ প্রজন্মেয মুন্মদ্ধ গুরুত্বূণথ াভহযও বূহভওা ারন ওযন্মফ হভহিয়া, এফাং 

ওর ধযন্মনয ইনপযন্মভান ক্নিয়াওথ। এগুন্মরায উন্মেয ন্মফ প্রহতক্ষ ক্দ ফা জাহতয 

াধাযণ জনকন  অহবজাতন্মেণীয হচন্তান্মও, জনভতন্মও প্রবাহফত ওযা। 

জনভতন্মও প্রবাহফত ওযায ওান্মজ মহদ আল্লায ইচ্ছায় পরতা আন্ম তান্মর অহধওাাং 

জনকন মহদ হনহিয় থান্মও তফু তাযা হনহিয় ভথথও হন্মন্মফ থাওন্মফ। ক্মভনিা ান্মতভন্মদয 

তযাওান্মেয ভয় আভযা ক্দন্মঔহি। হওন্তু জাভাতুর ফাকদাহদয িওাযী াভরায য এ হনহিয় 

ভথথন, হফন্মযাহধতায় হযণত ন্ময়ন্মি এফাং অন্মনন্মও ক্ক্ষন্মত্র তা হরয় হফন্মযাহধতায় রূ 

হনন্ময়ন্মি। এফাং এন্মক্ষন্মত্র হভহিয়ায় অতযন্ত গুরুত্বূণথ বূহভওা ারন ওন্মযন্মি ত্রুয হভহিয়া 

জনকন্মনয ভধয পর বান্মফ বয় বতহয ওযন্মত ক্ষভ ন্ময়ন্মি। 

ায়ঔ আফু উফাইদা আন্মযা ফন্মরন – 

হফন্মলজ্ঞযা আন্মযা দাহফ ওযন্মরন“ এওিা হফার ভয়দান্মন ফা ক্ওান ুহনহদথি অঞ্চন্মর 

াভনাাভহন মুন্মদ্ধয ফদন্মর এ মুদ্ধ ন্মফ ৃহথফীয হফহবন্ন অঞ্চন্মর িহড়ন্ময় হিহিন্ময়। আয এ 

মুন্মদ্ধয প্রহতক্ষ ন্মফ বূন্মতয ভন্মতা। মায আহফবথাফ খিন্মফ িাৎ, আফায িাৎ ওন্মযই ক্ 
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হভহরন্ময় মান্মফ। এহও ভয় এওাহধও জায়কায় উদয় ন্মফ আফায তান্মও ধায়া ওযন্মত ক্কন্মর 

হওিু ফুন্মঝ িায আন্মকই াহযন্ময় মান্মফ। এ মুন্মদ্ধয ক্পাওা ন্মফ যাজননহতও, াভাহজও, 

অথথননহতও  াভহযও। এ মুদ্ধ ন্মফ ফথফযাী। 

এহি 4GW এয এওহি অতমন্ত গুরুত্বূণথ ক্ভৌহরও বফহিয। এই দ্রুত কহতয পন্মরই ত্রুয 

হফার আওায  জনন্মও তায হফরুন্মদ্ধ ফযফায ওযা মায়। তুরনাভূরও বান্মফ দুফথর 

প্রহতন্মক্ষয জনয হিারী ত্রুয হফরুন্মদ্ধ এহি অতযন্ত গুরুত্বূণথ। আহফবথাফ  হভহরন্ময় মাফায 

ক্ষভতা িাড়া মহদ আখাত ানা য় তন্মফ হিারী ত্রু আনান্মও হন্মল ক্পরন্মফ। অথথাৎ 

ভন্ময়য আন্মক ম্প্রাযন্মনয নীহত হজাদী আন্মিারন্মনয জণয ক্ষহত ফন্ময় আনন্মফ। প্রভান – 

ফাাংরান্মদন্ম জাভাতুর ফাকদাহদয ফতথভান অফস্থা। 

জাভাতুর ফাকদাহদ অহত দ্রুত তান্মদয আরভনন্মও এভন ভাত্রায় উন্নীত ওন্মযন্মি মঔন যওায 

ফাধয ন্ময়ন্মি যাষ্ট্রমন্মন্ত্রয মূ্পণথ জন হনন্ময় তায উয ক্চন্ম ফন্মত। আয জাভাতুর ফাকদাদী 

এ ওাজিা ওন্মযন্মি প্রন্ময়াজনীয় জনভথথন,  হনন্মজন্মদয াাংকিহনও ক্চইনন্মও হনযাদ ওযা 

িাড়াই, এফাং আহফবথাফ  হভহরন্ময় মাফায ক্ষভতা অজথন িাড়াই। ক্াজা ফাাংরায়, প্রস্তুহত 

িাড়াই তাযা এভন আরভন ওন্মযন্মি মাযা ধাক্কা াভার ক্দয়ায ক্ওান উমুি হযওল্পনাই 

তান্মদয হির না। 
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ইহতূন্মফথ গুরান াভরািঃ এওহি মথান্মরাচনা [http://bit.ly/2d5vb9u] – ক্রঔান্মত 

জাভাতুর ফাকদাদীয হতউহনহয়া  আরন্মজহযয়ায উদাযণ উস্থান ওন্ময আহভ এ 

ম্ভাফনাহিয ওথা ফন্মরহিরাভ। এফাং ফাস্তহফওই ফাাংরান্মদন্ময ক্ক্ষন্মত্র এওই ধযন্মনয পরাপরই 

এন্মন্মি। 

এই ক্ম আহফবথাফ  হভরীন্ময় মাফায ক্ষভতা – এিা অন্মনওাাংন্মই হনবথয ওন্ময ভুজাহহদন্মনয 

প্রহত জনভথথন এফাং ক্নিয়ান্মওথয হফসৃ্তহতয উয। ক্ষান্তন্ময এ দুন্মিা হফলয় হনবথয ওন্ময 

ভুজাহহদন্মনয দায়াতী ওাজ তথা হভহিয়ায উয। ুতযাাং ফাাংরান্মদন্ময ফতথভান ক্প্রক্ষাি, 

বূ-যাজননহতও ফাস্তফতা এফাং ভুজাহহদন্মনয হি  াভন্মথথযয হনন্মভথা হফন্মেলন্মনয য ক্ফাঝা 

মায় এই হতনহি ক্ক্ষন্মত্র – জনভথথন, ক্নিয়াওথ  হভহিয়া – ফাাংরান্মদন্ময জনয প্রন্ময়াজনীয় 

ভাত্রায পরতা এঔন্মনা অহজথত য় হন। আয ফাাংরান্মদন্ময ফাস্তফতায ওাযন্মন এ 

পযাক্টযগুন্মরান্মও উন্মক্ষা ওযা ম্ভফ না। মহদ উন্মক্ষা ওযা য় তান্মর ফাাংরান্মদ 

ভুজাহহদন্মনয জনয ঔােঁচায় হযনত ন্মফ। ক্মভনিা জাভাতুর ফাকদাদীয ওভথওান্মেয পরাপর 

হন্মন্মফ আভযা ক্দঔহি। 

এ অফস্থায় ওভথূচী এফাং ওভথন্থা হনধথাযন্মনয ভয়, এফাং ফযাহিকত বান্মফ দায়া এফাং 

ওান্মজয ভয় এ হফলয়গুন্মরা হফন্মফচনা ওযা আফযও। হফন্মল বান্মফ, হফন্মল বান্মফ হভহিয়ায 

হদওহি। ভয়  ক্ষভতা ম্পন্ন ওর বাইন্ময়য উহচত এ ওান্মজয ফযাান্ময হপহওয ওযা  
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াধযভত ওাজ ওযা। আয ভুজাহহদন্মনয হভহিয়ায ওাজ ক্মন শুধুভাত্র যাহয হজান্মদয 

ঔফন্মযয ভন্মধযই ীভাফদ্ধ না থান্মও ক্হদন্মও আভান্মদয ভন্মনান্মমাকী য়া উহচত। 

মুদ্ধ রভহযফতথনীর, মুন্মদ্ধয হনয়ভই এই ক্ম হদনভূ আফহতথত ন্মত থান্মও। আয কহতীর 

মুন্মদ্ধ স্থহফযতা হফমথয় ক্িন্মও আন্মন। তা ক্ওৌন্মরয হদও ক্থন্মও ক্াও হওাংফা হচন্তায। আভান্মদয 

ত্রুন্মও ক্িক্কা হদন্মত ন্মফ াফন্মযয হদও হদন্ময় এফাং ক্ওৌন্মরয হদও হদন্ময়। ায়ঔ উাভা 

উম্মায হজাদ আন্মিারন্মনয বফহেও ূনজথাকযন হিও হনন্মদথনা দান্মন ক্ষভ ন্ময়হিন্মরন 

ওাযন আল্লায ইচ্ছায় হিও ভন্ময় হতহন হিও হদ্ধান্ত হনন্মত ক্ষভ ন্ময়হিন্মরন। আল্লা 

ক্মন এ বূহভয ভুজাহহদনন্মও ক্ তাউপীও দান ওন্মযন। আভীন ।  
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